Příjezdy a odjezdy vlaků
STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU OBEC
Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020
Vlak
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z________
4.28
4.28 Os 18121 Vimperk( 3.46)

směr
do
Poznámky
Strakonice( 4.38) ; jede v ;   
Volary( 7.37) ; jede v ;   

4.58

4.58 Os

18100 Strakonice( 4.49)

5.03

5.03 Os

18123 Vimperk( 4.21)

6.29

6.29 Os

18120 Strakonice( 6.20)

6.33

6.33 Os

18101 Volary( 4.35)

7.19

7.19 Os

18102 Strakonice( 7.10)

7.23

7.23 Os

18103 Volary( 5.39)

Strakonice( 7.32) ; jede v ;   

8.13

8.13 Os

18117 Volary( 6.30)

Strakonice( 8.22) ; jede v , ;   

9.34

9.34 Os

18104 Strakonice( 9.25)

10.30

10.30 Os

18105 Volary( 8.47)

11.34

11.34 Os

18106 Strakonice(11.25)

12.30

12.30 Os

18107 Volary(10.47)

13.34

13.34 Os

18108 Strakonice(13.25)

14.30

14.30 Os

18109 Volary(12.47)

15.34

15.34 Os

18110 Strakonice(15.25)

16.30

16.30 Os

18111 Volary(14.47)

17.34

17.34 Os

18112 Strakonice(17.25)

18.30

18.30 Os

18113 Volary(16.47)

19.34

19.34 Os

18114 Strakonice(19.25)

20.30

20.30 Os

18115 Volary(18.47)

21.27

21.27 Os

18122 Strakonice(21.19)

Vimperk(22.09) ; jede v , nejede 24.XII.;   

22.47

22.47 Os

18124 Strakonice(22.39)

Vimperk(23.29) ; jede v , , nejede 31.XII.;   

Strakonice( 5.12) ; jede v , nejede 23.XII.-3.I., 31.I.-7.II.,
9.IV., 1.VII.-31.VIII., 29., 30.X.;   
Vimperk( 7.10) ; jede v , nejede 23.XII.-3.I., 31.I.-7.II.,
9.IV., 1.VII.-31.VIII., 29., 30.X.;   
Strakonice( 6.42) ; (Volary-Vimperk jede v );   
Volary( 9.16) ;   

Volary(11.17) ;   
Strakonice(10.40) ;   
Volary(13.17) ;   
Strakonice(12.40) ;   
Volary(15.17) ;   
Strakonice(14.40) ;   
Volary(17.17) ;   
Strakonice(16.40) ;   
Volary(19.17) ;   
Strakonice(18.40) ;   
Volary(21.16) ; (Vimperk-Volary nejede 24., 31.XII.);   
Strakonice(20.40) ; nejede 24., 31.XII.;   

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
Druh vlaku
Os
Osobní vlak / Regionalzug / Local train
Dopravce vlaku / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) / The Railway Undertaking (RU):
- GW Train Regio a. s.

Další informace o vlaku



Omezení jízdy
 
pracovní dny / Arbeitstage (gewöhnlich Montag bis Freitag) / working days (usually from
Monday to Friday)
 
neděle a státem uznané svátky / Sonntage und Feiertage / Sundays and holidays confirmed
by the state
 - dny v týdnu (pondělí–neděle) / Wochentage (Montag–Sonntag) / days of week (Monday–Sunday)
Nástupiště = Nást.
Kolej = Kol.
Platí od
od
do
z
v

= Bahnsteig / platform
= Gleis / track
= Gültig ab / Valid from
= ab / from
= bis / to
= von / from
= in / on

denně
jede
jede v
nejede
nejede v
a
a od

= täglich / daily
= verkehrt / operating
= verkehrt an / operating in
= verkehrt nicht / not operating
= verkehrt nicht in / not operating in
= und / and
= und ab / and from






 




 
 
 
 




úschova během přepravy (do vyčerpání kapacity) / Gepäckwagen (bis zur Kapazitätsauslastung) / a mobile left-luggage car on the train
(until full capacity)

přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, bis zur Kapazitätsauslastung) /
carriage of registered luggage (until full capacity)
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nevybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil ohne Hebelift / a coach
suitable for carriage of people on wheelchairs not equipped with a platform lift
vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne /
a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform
vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre /
a coach or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years
ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets
ve vlaku je plánováno řazení vozu s bezdrátovým připojením k internetu / für den Zug ist die Reihung eines Wagens mit WLAN geplant /
a carriage with a wireless internet connection is planned
samoobslužný způsob odbavování cestujících, platí vyhlášené podmínky jednotlivých dopravců / Zug ohne Zugbegleiter,
es sind gültig die bekanntgegeben Bedingungen des zuständigen EVUs / self-service ticketing on the train; the declared conditions
of relevant Rus apply
vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání / Zug hält nur auf Zeichen oder Verlangen / request stop only

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
www.szdc.cz

Správní orgán ve věci dodržování práv cestujících v železniční dopravě
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
podatelna@ducr.cz
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